Banka úloh
V Bance úloh můžete spravovat všechny své vytvořené testové otázky. Každá úloha vložená do testu se
automaticky uloží i do banky úloh, přičemž lze otázku:
 Vytvořit
 Zobrazit
 Upravit
 Duplikovat
Do banky úloh je umožněno importovat a exportovat otázky v odpovídajícím konkrétním formátu.
Testové otázky můžete třídit do vytvořených kategorií. Následně můžete úlohy vložit do jednotlivých
testů, do kterých je lze umístit na základě náhodného výběru z libovolné kategorie.

Jak na to:

-

ve Vašem kurzu klepněte na ikonu „ozubeného kolečka“

-

rozbalí se Vám okno, ve kterém klepněte na Více…

-

ve Správě kurzu klepněte na Banka úloh

-

v prostředí Banky úloh se zobrazí možnosti karty Úlohy

-

v rozbalovacím okně můžete zobrazit úlohy podle kategorie a následně lze otázky vyhledávat
podle různých parametrů

-

klepněte na Vytvořit novou testovou otázku …, čímž přidáte testovou úlohu

-

klepnutím na číselné označení stránek můžete přeskočit na další sadu otázek

-

u každé otázky se nachází tyto funkcionality:
 ikona „prázdného čtverečku“ – zaškrtnutí otázky
 ikona „ozubeného kolečka“ – nastavení otázky
 ikona „dvojitého listu“ - duplikace otázky
 ikona „lupy se značkou plus“ – náhled otázky
 ikona „odpadkového koše“ – odstranění otázky

-

u otázky se rovněž nachází, který uživatel otázku vytvořil a naposledy změnil

-

ve spodní části prostředí Banky úloh si lze zobrazit další stránky s otázkami

-

ručně můžete označit otázku, kterou můžete Odstranit nebo Přesunout >> do jiné kategorie
otázek z rozbalovacího okna

-

v prostředí Banky úloh lze vytvořit kategorie, do kterých následně vložíte testové úlohy

-

klepněte na kartu Kategorie

-

v kartě Kategorie se v kontextu kurzu nachází všechny Vámi vytvořené kategorie (v závorce
naleznete počet úloh)

-

po klepnutí na Název kategorie a ikonu „ozubeného kolečka“ se rozbalí nastavení konkrétní
kategorie

-

ikona „odpadkového koše“ – odstranit kategorii

-

ikona „směrové šipky“ – změna umístění kategorie

-

v dolní polovině prostředí karty Kategorie naleznete rozhraní pro vytvoření kategorie



Nadřazená kategorie – nadřazenou kategorií je myšleno dané umístění v rámci již vytvořených
kategorií v kurzu

(příklad náhledu rozbaleného okna)

 zvolíte-li možnost „Nahoru“, pak vytvořená kategorie nemá žádnou nadřazenou
kategorii
 kategorie je možné členit do podkategorií


Název



Informace o kategorii

-

v kartě Import můžete v odpovídajícím formátu do Moodle vložit sadu otázek:
 např. vložit stažené otázky z předcházejících kurzů
 nebo si odpovídající otázky vytvoříte sami ve Vašem pevném zařízení

Příklad vložení sady otázek – Formát Aiken
-

import úloh s výběrem možností z textového souboru

-

ve Vašem zařízení vytvoříte jednotně zformátovaný dokument v následujícím tvaru (např. jako
textový dokument v Microsoft Word):

-

po vytvoření sady otázek (např. v Microsoft Word) uložíte dokument jako typ Prostý text

-

rozbalí se Vám okno s názvem „Převod souboru“ (v závorce je doplněn název pojmenování
Vašeho dokumentu), v němž zvolíte „Jiné kódování“ a vyberete „Unicode (UTF-8)“

-

v kartě Import (Banka úloh) vyplňte parametry v rozhraní „Importovat úlohy ze souboru“
 označte Formát Aiken
 v rozbalovacím okně vyberte, na jaké místo bude sada otázek importována (viz.
Kategorie 2)
 vložte soubor ve formátu „txt“
 klepněte na „Import“

-

zobrazí se Vám stránka s informacemi o průběhu importu spolu se seznamem vložených otázek

-

klepněte na „Pokračovat“

-

importované úlohy se nacházejí - Banka úloh/ Úlohy/ Kategorie 2

-

v kartě Export lze exportovat celou kategorii (včetně podkategorie) do textového souboru

